
شايد تصور ش�ود كه بازار متشكل بورس امالك 
تازه به راه افتاده است، اما س�ال هاي سال است 
كه بازار غيرمتشكل بورس امالك در كشور وجود 
دارد و كارگزاران اين بازار بنگاه هاي مشاور امالك 
صاحب مجوز و بدون مجوز هس�تند كه اشخاص 
سرمايه دار در محالت از طريق اين كارگزاري ها در 
حوزه خريد و فروش ملك و سفته بازي و دستكاري 
قيمت مسكن و گاهی ساخت و س�از نيز فعاليت 
دارن�د، اين در حالي اس�ت كه وج�ود ٦ ميليون 
خانه بي استفاده و كم استفاده مسكوني در كشور 
اين مهم را تأييد مي كند كه بورس مسكن ايران 
بازيگران بس�يار بزرگي دارد و جالب اينجاست 
كه چون بعضی مش�اوران امالك خودش�ان نيز 
مالك مي باش�ند و در حوزه ملك و كميس�يون 
معامالت ذينفع افزايش قيمت ها هستند، دستي 

هم در آتش دستكاري نرخ ها به سمت باال دارند.
بر اس��اس آمارهاي موجود در تهران ١٢ هزار بنگاه 
مشاور امالك ثبتي وجود دارد و نكته قابل  تأمل اين 
است كه تعداد معامالت مسكن در ماه حدود ١١هزار 
معامله است؛ يعني هر بنگاه به طور ميانگين در ماه 

تنها يک معامله مسكن را انجام مي دهد. 
با توجه ب��ه اينكه فصل جابه جايي مس��تأجران نيز 
تنها تابستان اس��ت، حال اين سؤال مطرح است كه 
بنگاه هاي مشاور امالك در ركود معامالت مسكن از 
كدام محل درآمد زايي مي كنند و حق كميسيون اين 
بنگاه ها در دريايي از بنگاه مشاور امالك موجود در 
هر كوچه و پس كوچه مگر چقدر است كه مي تواند 

چراغ كسب و كارشان را روشن نگه دارد. 
كارشناسان اقتصادي معتقدند بازاِر مسكن شبيه 
يک بورس متش��كل شده اس��ت كه كارگزاران آن 

بنگاه مشاوره امالكي ها هس��تند. اين كارگزاري ها 
سفارش هاي خريد و فروش مسكن را به هم جوش 
مي دهند و از آنجايي كه امالك��ي را در قيمت كف 
خريداري كرده اند و به جهت حق كميس��يون نيز 
از رشد قيمت مسكن نيز نفع مي برند، فعاليت هايي 
را در فض��اي مجازي و حقيقي جهت رش��د نرخ ها 
در پي��ش گرفته اند و از اي��ن طريق اس��ت كه در 
ركودي ترين بازاِر مس��كن نيز شاهد كاهش قيمت 
مس��كن يا بسته ش��دن بنگاه هاي مش��اور امالك 
نيستيم.  پس وقتي مورد فوق را در كنار بالاستفاده و 
كم استفاده بودن ٢٠ درصد از امالك موجود در كشور 
قرار مي دهيم )يعني احتكار مسكن با هدف دستكاري 
قيمت و عايدي سرمايه ( به اين مهم مي رسيم كه در 
واقع در اقتصاد ايران يک بازاِر غير متش��كل بورس 
ملک وجود دارد و داراي كارگزاري ها و سرمايه گذاران 

و محتكران و سهامداران عمده اي است كه اصالً اجازه 
اصالح قيمت را به بازار نمي دهند. 

در تأيي��د بورس ب��ازي در ملک باي��د گفت ارزش 
٢ميلي��ون و ٦٠٠ هزار خان��ه خالي اگ��ر هر خانه 
يک ميليارد بها داشته باش��د، رقمي معادل حجم 
نقدينگي كل يعن��ي ٢ هزار و ٦٠٠ ه��زار ميليارد 
تومان مي شود؛ بدين ترتيب يک بورس بازي در ملک 
شكل گرفته است كه بايد اركان اين بورس بازي را از 
بين برد كه نقطه سرآغاز اين بورس بازي نظارت بر 

مشاوران مالك است. 
حق كميسيون معامله مسكن براي معامله آپارتمان 
يک درصد معامله است؛ يعني در تهران معمولي ترين 
معامالت آپارتمان كمتر از ۳ ال��ي ۴ ميليارد تومان 
نيست و براي يک معامله ساده با نوشتن يک قولنامه 
بايد ۳٠ تا ۴٠ ميليون تومان حق كميسيون پرداخت 
مي شود. مسئوليت قانوني اين افراد )مشاوره امالك( 
در براب��ر معامالت مربوطه چيس��ت ؟ هي��چ، همه 
مي دانند تعهد به عهده طرفين معامله است و هيچ 

مسئوليتي ندارند. 
كدام ج��راح، وكيل، قاض��ي، س��ردفتر، مهندس و 
حتي فوتباليس��ت و هنرپيش��ه به اين اندازه درآمد 
دارد؟ فساد به اينجا ختم نمي شود؛ وقتي حق العمل 
بر اساس قيمت معامله پرداخت مي شود، مي بينيم 
كه مهم ترين عامل رشد قيمت مسكن همين افراد 
هستند. سازمان ثبت، س��ازمان تعزيرات حكومتي، 
وزارت صمت و مجلس ش��وراي اس��المي و صنف 
مشاوران امالك بايد به اين نابساماني در حوزه هزينه 

باالي معامالت مسكن پايان دهند. 
يكي از نكات قابل تأمل آن است كه شعبات پيشين 
بانک ها جاي خود را به بنگاه هاي مشاور امالك لوكس 
داده است و با نوع جديدي از بنگاه هاي مشاور امالك 
روبه رو هستيم كه اش��خاص زيادي در آن در قالب 
بازارياب فعاليت دارند و با ش��گردهاي خاص تالش 
مي كنند، خريدار و فروش��نده را به هم وصل كنند. 
گفتني است اين افراد در فضاي مجازي نيز فعاليت 
دارند. گفته مي شود نرخ گذاري هاي پرت در فضاي 
مجازي براي قيمت كاال در رشد قيمت ها مؤثر بوده و 
در ركود معامالت انتظارات تورمي را به شدت باال برده 
است. بي شک اگر بازاِر غيرمتشكل بورس امالك از 
اين وضعيت خارج نشود شاهد سفته بازي هاي بسيار 

بزرگ تر در اين بخش خواهيم بود.
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 سود کالن مشاوران از کمیسیون 
و رخنه در بازار مسکن به نفع گرانی! 

محمد سعيد سعيدی |  فارس

هادي غالمحسيني
  گزارش  یک

ایران در کشت فرا سرزمینی »تماشاچی« شد
نوسانات نرخ ارز، مهم ترين چالش سرمايه گذاري در بخش كشاورزی فراسرزمينی

رئي�س هيئت مدي�ره انجم�ن كش�ت فراس�رزميني اي�ران 
معتقد اس�ت ك�ه نوس�انات ن�رخ ارز و همچني�ن نگراني هاي 
برخ�ي مس�ئوالن ب�ر س�ر امني�ت س�رمايه گذاري، موج�ب 
ش�ده چالش هاي�ي ب�راي س�رمايه گذاران ايج�اد ش�ود. در 
حال حاضر مش�كالتي كه در مس�ير فعاالن بخ�ش خصوصي 
ايجاد ش�ده، موجب ش�ده ت�ا رقب�ا پيش�ي بگيرن�د و ايران، 
تنه�ا ي�ك تماش�اچي باش�د و فرصت ه�ا را از دس�ت بدهد. 
١۵كشور در دنيا هس��تند كه ايران براس��اس ظرفيت هاي آب و 
خاك، جمعيت اقتصادي، روابط ديپلماسي با اين كشورها به دنبال 
كشاورزي فراسرزميني در آنهاست. كشورهايي كه به جميع جهات 
براي ما ارزش دارند؛ مانند روسيه، قزاقستان، ونزوئال و تعدادي از 
كشورهاي آفريقايي. ديدگاهی در دولت وجود دارد مبنی بر اينكه 
اگر بخش خصوصی با حمايت دولت در خارج از كش��ور كشت فرا 
سرزمينی كند، محصولش را به ايران نمی آورد و در همان كشورها به 
فروش می رساند. از اين رو بخش خصوصی فعال در اين حوزه مورد 

حمايت قرار نمی گيرند.
علي  رضواني زاده، رئيس هيئت مديره انجمن كش��ت فراسرزميني 
ايران در خصوص چالش هاي كش��ت فراسرزميني مي گويد: بخش 
دولتي به ويژه وزارت اقتصاد عالقه مند به س��رمايه گذاري در بخش 
كشاورزي اروپاس��ت، اما بخش خصوصي به سبب برآورد هزينه ها، 
مايل به فعاليت در كش��ورهايي نظير روس��يه، قزاقستان، ونزوئال و 
برخي ديگر از كشورهاي آفريقايي است. از اين رو مشكالتي كه در 
مسير فعاالن بخش خصوصي ايجاد شده، موجب شده تا رقبا پيشي 
بگيرند و ايران، تنها يک تماشاچي باشد و فرصت ها را از دست بدهد. 

وي مي افزايد: سال گذشته 9 ميليارد دالر با ارز ۴ هزار و ٢٠٠ تومان 
واردات محصول كشاورزي داشتيم. مسئوالن يک ميليارد دالر آن 
را با ضوابط معين براي كشاورزان فراس��رزميني در نظر بگيرند كه 
محصول را از آفريقا، امريكاي التين و شرق آسيا به كشور بياورند. اگر 
اين كار را كردند و تخلفي اتفاق افتاد، آن زمان راهشان را سد كنند. 
اين يک قضاوت غيرواقعي است كه مي گويند شايد بخش خصوصي، 
محصولش را به ما نفروشند. يادم نمي آيد مجموعه ايراني وجود داشته 
باش��د كه از حمايت دولت ايران برخوردار شده و محصولي را توليد 

كرده و به داخل ايران نياورده باشد. 
رضواني تأكيد مي كند: با وجود آنكه آيين نامه كشت فراسرزميني 
چهار سال و چهار ماه است كه مصوب شده، بانک مركزي هيچ برنامه و 
تعهدي را ندارد. اگر در اين مدت حتي يک درصد از ارزي كه در اختيار 
واردكننده قرار داده اند، براي كشاورزي فراسرزميني سرمايه گذاري 

مي كردند، طبق آمار حداقل ١٠ درصد نياز وارداتي مان را ايراني ها با 
قيمت ارزان تر تأمين مي كردند و مي توانستند اين محصوالت را بدون 

مالحظات تحريمي وارد كشور كنند
وي مي گويد: ١٠ سال قبل در روسيه مي ش��د هر هكتار را به مدت 
۴9 سال ۵ دالر اجاره كرد، اما اكنون امكان پذير نيست، زيرا رقباي 
بزرگي در جهان سرمايه گذاري كرده اند. عربستان هدفگذاري كرده 
براي س��ال ٢٠٢۵، در ١٢محصول هاب منطقه باشد و ١۵ميليارد 
دالر فقط در اوكراين در پنج س��ال گذشته س��رمايه گذاري كرده 
اس��ت. اين كش��ور بزرگ ترين مزارع دانه هاي روغني آفتابگردان، 
كلزا و سويا را دارد و در عين حال، لجستيک قدرتمندي دارد. عراق 
هم جزو كشورهاي هدف هست، ولي آنقدر كه سرمايه گذار ايراني 
ترجيح مي دهد در روس��يه و قزاقس��تان يا جاهاي ديگر كار كند، 
عراق را ترجيح نمي دهند. رضوانی تأكيد مي كند: آيين نامه كشت 
فراسرزميني با همه نواقص ابالغ ش��ده و مصوب دولت است، اما در 
همان مجموعه دولت كه شركت سرمايه گذاري خارجي بايد در بحث 
سرمايه گذاري كشاورزي فراس��رزميني ورود كند، مي گويند فقط 
در اروپا س��رمايه گذاري مي كنيم، درحالي كه اروپايي ها در آفريقا، 

قزاقستان و روسيه سرمايه گذاري مي كنند.
وي ب��ا انتق��اد از عدم همراه��ي دولت ب��ا بخش خصوص��ي براي 
سرمايه گذاري در كشت فراسرزمين مي گويد: در كشورهايي امكان 
داريم كه تا يک ميليون هكتار زمين در اختيار بگيريم و كشاورزان را 
سازماندهي كنيم. اين ظرفيت ها وجود دارد، ولي زيرمجموعه وزارت 
اقتصاد تمكي��ن نمي كند و ترجيح مي دهد از س��رمايه گذاري هاي 

صورت گرفته در ۵٠ سال قبل امورات خود را بگذراند.

طرح اقدام مشارکتي براي تأمین 
زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي

رئي�س س�ازمان صناي�ع كوچ�ك و ش�هرك هاي صنعت�ي، 
تكمي�ل  و  تأمي�ن  ب�راي  مش�اركتي  اق�دام  ط�رح  از 
داد.  خب�ر  صنعت�ي  ش�هرك هاي  زيرس�اخت هاي 
به گزارش صدا و سيما، محسن صالحي نيا افزود: در سال جاري با توجه 
به محدوديت هاي داخلي به ويژه محدوديت در منابع عمراني، طرحي را 
به نام اقدام مشاركتي براي تأمين زيرساخت هاي شهرك هاي صنعتي 
تعريف كرديم كه در هماهنگي و همكاري با دس��تگاه هاي اجرايي ذي 
ربط، سازمان مديريت و برنامه ريزي و منابع داخلي خودمان به صورت 
تركيبي اجراي طرح هاي مشترك را براي تأمين آب و برق انجام مي دهيم. 
وي گفت: توسعه زيرساخت ها را از دوجنبه پيگيري مي كنيم، در توسعه 
فيزيكي در نقاط تقاضا محور كه صنعتگران مختلف، بنگاه هاي توليدي و 
كارآفرينان با دريافت مجوزها از مراجع ذي ربط به ما مراجعه دارند تالش 

ما اين است كه محلي را براي استقرارشان فراهم كنيم. 
صالحي نيا ادامه داد: در ش��رايط فعلي در استان هاي مختلف تقاضاي 
بسيار بااليي براي واحدهاي صنعتي در ش��هرك هاي صنعتي وجود 
دارد كه س��عي كرديم با توس��عه فيزيكي مكان ها و با رعايت مسائل 
زيس��ت محيطي و مقررات موجود بتوانيم به توس��عه زيرساخت ها در 

۸۵٠شهرك و ناحيه صنعتي اقدام كنيم. 
وي با اشاره به اينكه جنبه ديگر تأمين زيرساخت هايي مانند آب، برق، راه 
دسترسي و شبكه فيبر نوري است، گفت: در سال هاي اخير براي توسعه اين 
زيرس��اخت ها به ويژه در حوزه آب و برق با هماهنگي و مشاركت استان ها 
توانستيم اقدامات خوبي انجام دهيم. صالحي نيا افزود: چه توسعه واحدها 
باش��د چه اينكه واحدهاي جديد بخواهند در شهرك هاي صنعتي مستقر 
شوند نيازمند تأمين آب و برق به ميزان مكفي هستند. از اين رو همين امسال 
در استان تهران براي دو ش��هرك بزرگ و مهم صنعتي، قراردادي را براي 
تأمين آب از سدهاي مربوط بستيم كه شامل ايستگاه تصفيه خانه، پمپاژ و 
همچنين خطوط انتقال است ضمن اينكه در برخي از شهرك ها براي تأمين 
برق قرارداد بس��تيم. صالحي نيا گفت: از ۴٦ هزار واحد صنعتي مستقر در 
شهرك هاي صنعتي حدود ٢١ درصد يعني حدود 9هزار و ۸٠٠واحد درحال 
ركود هستند. از سال هاي قبل تاكنون بيش از ۸هزار و ١٠٠واحد را از ميان 

واحدهاي كوچک و متوسط توانستيم به بهره برداري مجدد برسانيم. 
رئيس سازمان صنايع كوچک و شهرك هاي صنعتي گفت: برنامه امسال 
ما اين اس��ت از 9 هزار و ۸٠٠ واحد راكد، ه��زار و ۵٠٠ واحد را دوباره 
راه اندازي كنيم كه تاكنون ۴٦۸ واحد به بهره برداري مجدد رس��يده 
است. صالحي نيا ادامه داد: با مراقبت هاي انجام شده در طي اين مدت 
سعي ما جلوگيري از تعطيلي و توقف فعاليت واحدهاي فعال بوده است، 
اما با اين وجود حدود ١۴٠ واحد در همين مدت از چرخه توليد خارج 

شدند كه براي راه اندازي مجدد آنها بايد اقدامات الزم را انجام دهيم. 
اين مقام مسئول گفت: در بس��ياري از موارد در شهرك هاي صنعتي، 
زمين واگذار شده را از آنهايي كه نتوانستند ساخت و ساز را تكميل كنند 
براساس قرارداد پس مي گيريم و به ساير صنايع آن هم به صورت مزايده 
واگذار مي كنيم، زيرا به هر روش ديگري واگذار كنيم شائبه هايي مطرح 
مي شود، اما در مزايده صاحبان همان صنعت كه مي توانند براساس قواعد 
فعاليت داشته باشد شركت مي كنند. رئيس سازمان صنايع كوچک و 
شهرك هاي صنعتي افزود: به عنوان مثال شهركي كه رده زيست محيطي 
آن چهار است تا صنايع رده۴ در مزايده واحدهاي آن شهرك، شركت 

مي كنند، زيرا صنايع ديگر را نمي توانيم آنجا مستقر كنيم.

کاهش قیمت گندم در بازارهاي جهاني
روزگذش�ته در بازاره�اي جهان�ي قيم�ت گن�دم كاه�ش 
ب�ود.  ثاب�ت  طي�ور  و  دام  قيم�ت خ�وراك  ام�ا  داش�ت، 
ديروز در بازارهاي جهاني قيمت انواع غالت از جمله گندم و دانه هاي 
روغني، ش��كر و قهوه با كاهش قيمت مواجه بود، اما محصوالتي مانند 
پنبه، دام زنده و پرواري افزايش قيمت داشتند. براساس اين گزارش، 
در بازارهاي جهاني قيمت هر بوشل گندم با ۳/7۵دالر كاهش نسبت 
به روزگذشته به قيمت ۴9١/٢۵ دالر معامله شد و همچنين قيمت 
ذرت ثابت بود، اما قيمت سويا با كاهش همراه شد. در بخش دانه هاي 
روغني، سوياي روغني كاهش يک سنتي داشت. گياه كانوال هم ۸٠ 
سنت افت كرد. همچنين شكر هم با كاهش ٢سنت همراه شد. در گروه 

دام، دام زنده رشد ١/١۵ دالر و دام پرواري ١/٢۳ دالر رشد داشتند.
........................................................................................................................

کرونا صادرات چاي هند را  27 درصد کاهش داد
شيوع ويروس كرونا باعث شد توليد چاي در هند 2٦درصد و صادرات 
27درصد كاهش يابد، ايران واردكننده عمده چاي از هند اس�ت. 
به گزارش رويترز، براساس بيانيه اتحاديه بازرگاني دولتي چاي هند، 
توليد چاي اين كش��ور در نيمه نخست س��ال ٢٠٢٠ با ٢٦/۴ درصد 
كاهش نسبت به سال گذش��ته به ۳۴۸/٢٦ هزار تن رسيد. دو عامل 
شيوع ويروس كرونا به دليل محدوديت هايي كه در جابه جايي ايجاد 
كرد و همچنين جاري شدن سيل در مناطق توليد چاي به ويژه منطقه 

آسام، از مهم ترين داليل افت توليد چاي اين كشور بوده است. 
براساس اين گزارش، نيمي از چاي توليدي هند در منطقه آسام به عمل 
مي آيد كه در ماه هاي مي، ژوئن و جوالي تحت تأثير سيل شديد به شدت 
تخريب شدند. چند مقام ديگر اعالم كردند قيمت چاي در داخل هند نيز 
به خاطر كاهش عرضه افزايش يافته است و به همين دليل مسئوالن اين 

كشور تصميم گرفتند تا صادرات چاي خود را محدود كنند.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان
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